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kata kunci :
Abstraksi :
Penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan gambaran kemandirian pada
mahasiswa yang bekerja dan faktor-faktor yang menyertainya. Penelitan ini juga
bertujuan agar mendapatkan gambaran dari proses perkembangan kemandirian
mahasiswa yang bekerja. Fenomena mahasiswa yang kuliah sekaligus bekerja
dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi, cukup banyak terlihat dilingkungan
kampus. Di perguruan tinggi, setiap mahasiswa mandiri untuk mengatur dirinya
dan mantapkan disiplin dari waktunya. Mahasiswa mandiri untuk menentukan
kapan ia harus belajar, kapan harus mengerjakan tugas, kapan harus bekerja,
kapan harus berorganisasi, dan lain sebagainya. Pada jenjang pendidikan ini,
memang seorang mahasiswa dituntut untuk mandiri, baik secara finansial
maupun emosional (Papalia & Olds, 1992). Walau latar belakang profesi, posisi
dan waktu yang digunakan untuk bekerja berbeda, tapi setiap mahasiswa
mempunyai kewajiban yang sama untuk memenuhi tuntutan perkuliahan dengan
jumlah waktu lebih terbatas dibandingkan dengan mahasiswa yang hanya
mempunyai tugas menjalankan kuliah saja. Dalam metode penelitian ini, penulis
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.
Penelitian kualitatif menurut Sukmadinata (2005) adalah suatu penelitian yang
ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa,
aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual
maupun secara kelompok. Begitupun juga yang dikatakan oleh Danin (2002),
penelitian kualitatif adalah pendekatan sistematis dan objektif yang digunakan
untuk menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna atasnya. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis
studi kasus. Adapun peneliti menggunakan bentuk penelitian ini untuk
mendeskripsikan dan menganalisa fenomena atau peristiwa yang dianggap
memiliki masalah, penyimpangan, ataupun kesulitan. Dengan hal ini peneliti
juga bisa menjelaskan pengalaman hidup seseorang dan memberikan makna
atasnya. Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif menurut

Sukmadinata (2005) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk
mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap
kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun secara
kelompok. Begitupun juga yang dikatakan oleh Danin (2002), penelitian
kualitatif adalah pendekatan sistematis dan objektif yang digunakan untuk
menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna atasnya. Penelitian ini
meneliti tentang kemandirian pada mahasiswa yang bekerja, maka yang menjadi
subjek pada penelitian ini adalah individu yang masih aktif

